UCHWAŁA NR XIX/194/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/183/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Otmuchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałę Nr XVIII/183/2020 z dnia 4 września 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów zmienia się w sposób następujący:
1) w § 4 w ust. 1 skreśla się dotychczasową treść punktu 4 i wpisuje się w to miejsce:
„4) tworzywa sztuczne i metale,”;
2) w § 4 skreśla się dotychczasową treść ust. 8 i wpisuje się w to miejsce:
„8. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych
przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na usługę odbierania odpadów komunalnych oraz
skargi na pracowników PSZOK, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie, osobiście, w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.”;
3) w załączniku do uchwały dopisuje się w tabeli kolejny wiersz:
Kod
odpadu

20 01 40

Rodzaj odpadu

metale

Charakterystyka

odpady metali, opakowania metalowe

Ilość odpadów

b.o.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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